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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad minėtoje greitkelio atkarpoje, esančioje vos už 30 metrų nuo jo 
gyvenamosios vietos ir nuo Pezzapiana kvartalo, dėl intensyvaus eismo dieną ir naktį nuolat 
kyla didelis triukšmas. 
Todėl gyventojai nusiuntė daug pranešimų kompetentingoms valdžios institucijoms, 
prašydami įrengti garsą sugeriančias užtvaras, tačiau nesulaukė jokio teigiamo atsakymo.
Minėtas greitkelis, kuriuo kasmet pravažiuoja daugiau kaip 6 milijonai automobilių, patenka į 
Direktyvos 2002/49/EB taikymo sritį kaip akustinės taršos šaltinis, todėl valstybė turėjo iki 
2008 m. liepos 18 d. parengti triukšmo mažinimo veiksmų planą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Aplinkos triukšmo direktyvoje 2002/49/EB1 reikalaujama, kad valstybės narės rengtų visų 
pagrindinių kelių, kuriais per metus pravažiuoja daugiau kaip trys milijonai transporto 
priemonių, strateginius triukšmo žemėlapius, o antruoju etapu rengtų pagrindinių kelių, kurių 
žemėlapiai sudaryti, veiksmų planus. Tačiau planuose numatomas priemones savo nuožiūra 
parenka kompetentingos valdžios institucijos, ribinių verčių nustatymas taip pat yra valstybių 
                                               
1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
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narių kompetencija. 

Italijos valdžios institucijos pateikė Komisijai triukšmo žemėlapių ataskaitas ir veiksmų planų 
santraukas. Visos šios ataskaitos skelbiamos viešai1. Komisija nustatė, kokios informacijos 
trūksta šiose ataskaitose, ir paprašys Italijos valdžios institucijų panaikinti šiuos trūkumus. 
Komisija tebevertina veiksmų p lanus ,  kuriuos valstybės narės pateikė pagal 
Direktyvos 2002/49/EB 10 straipsnio 2 dalį. 

Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija apie pagrindinių kelių vietą, Komisija 
negali nustatyti, ar į pateiktus veiksmų planus įtrauktas aptariamas kelias. Kad galėtų 
patikrinti, ar šis kelias įtrauktas į triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus, Komisijai reikės 
gauti kelio nuorodos numerį ir sužinoti tikslią atkarpą, dėl kurios pateikta peticija.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

Komisija, remdamasi peticijos pateikėjo suteikta papildoma informacija, galėjo nustatyti, kad 
yra parengtas atitinkamas triukšmo mažinimo veiksmų planas. Su šiuo planu galima susipažinti 
ANAS tinklalapyje2. 

Šiomis aplinkybėmis Benevento zonoje nenustatyta jokio Direktyvos 2002/49/EB3 pažeidimo.

                                               
1http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
  http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/noise
2 http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/dettaglio/id/1 (extra agglomerati_piano di 
azione Campania)
3 OL L 189, 2002 7 18, p. 12.


